2. čt 16.00 Žlutá ponorka – V. Británie 1968 / 90 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Reduta
18.30 Petr Nožička: John Lennon (poslechový pořad) – zdarma / Knihovna BBB - čítárna
20.30 Videoparty s Johnem Lennonem a The Beatles - 90 min. / zdarma / Mír
3. pá
XV. Seminář britského filmu: JOHN LENNON (3. - 5. 12., Reduta, Mír)
Většina programu přístupná i veřejnosti (60, 80 Kč) / více na www.britskyseminar.cz
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BS
BS
BS
BS

Program semináře sledujte také na speciálních plakátech pro veřejnost.

prosinec
2.–31. prosince

kino Reduta

Kancelář

kino Mír

Malá scéna SD
Mariánské náměstí 123
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

úter - tvrtek

Pokladna

tvrtek - nedle

Lennon, Audrey,
Anička aj Silvestr
Podzimní a zimní měsíce letošního
roku přinášejí několik kulatých výročí, které se váží k tvorbě a životu Johnna Lennona i my chceme vedle jiných
pořadatelů a médií přispět k doplnění
pohledu na tuto mnohovrstevnatou
osobnost v rámci patnáctého ročníku
setkání s britským filmem.
Prosinec přináší zajímavé a divácké
tituly (Social network, Rodinka, Megamysl,
další pokračování Letopisů Narnie), ale
též dva tituly spojené s evropskou filmovou cenou Felix – Bílá stuha ji získala loni,
Polanského Muž ve stínu má rekordních
devět nominací letos… Filmovým dárkem pod redutový stromeček je určitě
kolekce tří snímků v superdigitalizované kvalitě s Audrey Hepburn v hlavní roli
– Prázdniny v Římě (18.12.), Snídaně
u Tiffanyho (28.12.) a Šaráda (29.12.).
Ach mé srdce tepe už nyní! Pro děti
i rodiny máme koš vánočních pořadů,
zbrusu novou pohádku Buchet a loutek a tradičně na Silvestra se potkáme
s punčem a filmy – letos v Redutě.
Josef Korvas

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 557 861
e-mail: pokladna@mkuh.cz

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

aktuální nabídka filmových
premiér českých
i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
obvykle úterý
a středa od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty

5. ne 14.00 Animásek – nová animační technika pomocí prosvěcovacího stolu / zdarma / ZŠ Čtyřlístek
14.30 Mikulášská dílna (Mikuláš, čert i anděl z papíru, terakoty) – zdarma / Reduta
15.30 Vánoční pásmo 3. (Krtek, Mikeš, Cvrček a další) – ČSSR 1979 – 1987 / 76 min. / 25, 35 Kč / Reduta
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.00 Social network – USA 2010 / 120 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
7. út 17.30 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč / Mír
20.00 Bílá stuha – Rakousko, Francie, Německo, Itálie 2009 / 144 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
8. st 17.00 Bílá stuha – Rakousko, Francie, Německo, Itálie 2009 / 144 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
20.00 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 60, 70 Kč / Mír
9. čt 16.00 Prémie ZF: Bonnie a Clyde – USA 1967 / 111 min. / titulky / od 12 let / na průkazku ZF zdarma / Mír
11. so 15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
18.15 Tacho – ČR 2010 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.15 Social network – USA 2010 / 120 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
12. ne 14.30 Vánoční věnec (věnce z jehličí a sušených a přírodních ozdob) – zdarma / Reduta
15.30 Paraplíčko – Československo 1954 – 1975 / 63 min. / 25, 35 Kč / Reduta - komorní sál
15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
18.15 Social network – USA 2010 / 120 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.30 Tacho – ČR 2010 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
14. út 15.30 Divadlo Buchty a loutky (Praha): Anička a beránek – 60, 80 Kč / Reduta
17.30 Na mamuta! – Francie 2010 / 92 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč / Mír
20.00 Království zvěrstev – Austrálie 2010 / 113 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč / Mír
15. st 17.30 Na mamuta! – Francie 2010 / 92 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 / Mír
16. čt 16.00 Nenápadný půvab buržoazie – Francie 1972 / 102 min. / titulky / od 15 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč/ Mír
18. so 18.00 Piko – ČR 2010 / 80 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.00 Prázdniny v Římě (Audrey Hepburn I.) – USA 1953 / 118 min. / od 12 let / tit. / D-Cinema / 60, 90 Kč / Reduta
19. ne 14.30 Výroba vánočního papíru (vlastní, originální, fantazii s sebou) – zdarma / Reduta
15.30 Dvanáct měsíčků (vánoční pásmo pohádek) – Československo 1960 – 1980 / 71 min. / 25, 35 Kč / Reduta
17.00 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka – VB 2010 / 114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
19.30 Rodinka – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
20. po 15.00 Megamysl – USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
21. út 14.30 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka – VB 2010 / 114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
20.00 Úterý po vánocích – Rumunsko 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
22. st 15.00 Megamysl – USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
23. čt 16.00 Na východ od ráje – USA 1955 / 112 min. / titulky / od 15 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Reduta
18.15 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka – VB 2010 / 114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
20.15 Rodinka – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
26. ne 15.30 Krtek o vánocích – Československo 1963 – 1989 / 71 min. / 25, 35 Kč / Reduta
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 75 Kč / Reduta
20.00 Rodinka – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
27. po 16.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 75 Kč / Reduta
19.00 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
28. út 17.00 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let / titulky / 70 Kč / Reduta
20.00 Snídaně u Tiffanyho (Audrey Hepburn II.) – USA 1961 / 115 min. / od 12 / tit. / D-Cinema / 60, 90 Kč / Reduta
29. st 17.00 Habermannův mlýn – ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.00 Šaráda (Audrey Hepburn III.)– USA 1963 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 60, 90 Kč / Reduta
30. čt 15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 75 Kč / Reduta
18.15 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 80 Kč / Reduta
20.00 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
31. pá 15.30 Silvestrovský Malovásek + vláček Steelinka – zdarma / Reduta
16.30 Silvestrovské zimní kino – zdarma / Reduta - nádvoří

Animásek
Malovásek
Bijásek
BS
BS
ART
ART
ART
ZF

Filmové premiéry a novinky
Malovásek
Bijásek

Naše tipy
Audrey Hepburn

sobota 18. 12. úterý 28. 12., středa 29. 12., Reduta
Filmová mini-přehlídka představí Audrey Hepburn ve
filmech Snídaně u Tiffanyho, Prázdniny v Ŕímě a Šaráda.
Všechny tři filmy přinášíme v digitální kvalitě!

Divadlo

Anička a beránek (divadlo)

ART

úterý 14. 12. 15.30, Reduta
Zbrusu nová vánoční pohádka renomovaného pražského
divadla Buchty a loutky.

ART

Silvestrovské zimní kino

ART
ZF
ART
Malovásek
Bijásek

ART
ZF

Bijásek
Best of
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2010
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2010
Malovásek
Bijásek

pátek 31. 12. 15.30 - 17.30, Reduta
Přijďte zakončit rok 2010 do kina! Připravili jsme pro Vás
výrobu lampionů a také výlet vláčkem po silvestrovském
Hradišti. Následovat bude promítáním na nádvoří Reduty.

Muž ve stínu

Ghost Writer, The / Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky
/ od 12 let / 70 Kč
Režie: ROMAN POLANSKI / Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Tom Wilkinson, Kim Cattrall, James Belushi, Olivia Williams, Jaymes Butler ad.
Thriller z pera mistra historických románů Roberta Harrise
přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat
nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní
pláž známého amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu. Netrvá
dlouho a „duch“ si uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu: ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož
minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet. Na
letošním MFF v Berlíně film získal Stříbrného medvěda za nejlepší režii.

Harry Potter a Relikvie
smrti 1

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Velká Británie, USA 2010
/ 150 min. / dabing / D-Cinema / 75, 80 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint,
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs ad.
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním pokračováním
dobrodružství Harryho Pottera, které je očekávanou událostí a bude
rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se
Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než
kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou
také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi
temné síly, které se je snaží rozdělit. Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro všechny nepřátele
Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice a
terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl postavit. To
nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho
Pottera. Vyvolený se stal loveným... Harry Potter je každý
den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne,
kdy vstoupil do Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem.

Tacho (Dotkni se duhy)

ČR 2010 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: MIRJAM LANDA / Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George
Nicolas, Roman Pomajbo, Martin Havelka, Christopher Rhithin ad.
Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém
závodníkovi a jeho životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při
níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer
zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za každou
cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct
let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona, zcela
nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie. Největší Alexův

soupeř, Němec Weber, se už vidí jako vítěz. O vítězství sní
i slovenský dobrodruh Jožo se svým novým spolujezdcem
Julem, kterého zachránil ze spárů mafie. Angličtí závodníci
Charlie a Dave také pilně trénují, ovšem na něco úplně jiného než na rallye... Bude mít dramatický závod vůbec vítěze?
Vždyť život je přece o každém okamžiku...

Social Network

USA 2010 / 120 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew
Garfield, Brenda Song, Rooney Mara, Max Minghella, Armie Hammer ad.
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své
geniality zanechají pozměněný svět – ale málokdy k tomu
dojde bez boje o to, co se přesně událo a kdo byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve filmu The Social Network
divákům režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin
umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook,
nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých
mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce,
drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci,
ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které jsou pro naši současnost charakteristické.

Piko

ČR 2010 / 80 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / Hrají: Rostislav Novák ml., Miloslav König, Štěpán Benoni, Simona Zmrzlá, Vanda Hybnerová, Jiří Černý ad.
Pavel se v 70. letech dostal do malé komunity lidí, experimentující s omamnými látkami, které v tehdy totalitním
Československu oficiálně neexistovaly. Později stál u zrodu krystalické formy pervitinu, který se tak stal českým
patentem a který nepřímo připravil o život statisíce lidí po
celém světě. Praha se stává Amsterdamem východu, Pavel
jeho vůdčí osobou. Je tomu však rád? Osud Pavlovi nepřál
po celý život, na jeho zdánlivém konci, v toxické psychóze, několikrát takřka přežil vlastní smrt. Dostal se do vězení, výbuch, který nakonec při výrobě jedné z dávek zavinil,
mu způsobil těžká zranění a doživotní postižení. V současné době pracuje jako terapeut v Bohnicích, kde paradoxně
léčí oběti jeho několik desítek let starého vynálezu.

Letopisy Narnie: Plavba
Jitřního poutníka

Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader / Velká Británie 2010 /
114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: MICHAEL APTED / Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie
Henley, Will Poulter, Peter Dinklage, Liam Neeson, Bill Nighy ad.
Kouzelný svět Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které
tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi,
který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem. Z moře, kam
se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král Kaspian desátý, kterému děti v předchozím díle, společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Nyní
se mladý král na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník
vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů
z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné
výpravy. Pevensieovi si samozřejmě takové dobrodružství
nemohou nechat ujít, jsou štastni, že jsou zpět v kouzelném
království a tak opět stanou po Kaspianově boku.

Rodinka

ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Režie: DUŠAN KLEIN / Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková ad.
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v
ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád
o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě. Stejně jako
kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY hala a kuchyně, kde

se scházejí a řeší s humorem sobě vlastním všechny trable
a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle…
Nebo, a to je novinka, scházejí se v zimní zahradě, kterou
Zdeněk přetvořil na „tropy“. Pěstuje zde orchideje, které by
mu záviděl i slavný detektiv Nero Wolf. Rodinné porady v
tropech mají většinou tak trochu tajnůstkářský ráz. Právě
tady rodinná rada řeší třeba problém: Jak se zbavit hodné,
ale příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy opět setkání,
která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií a rodinnou
pohodou.

Megamysl

USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: TOM MCGRATH / Hrají: Brad Pitt, Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David
Cross, J. K. Simmons, Ben Stiller, Justin Theroux, Tom McGrath ad.
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio DreamWorks Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo to hned čtyřmi díly a jednou
z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď
na DreamWorks semaforu naskočila modrá, jinak barva kůže
nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků,
vlastní zlé povaze navzdory. Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného
vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke
své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského
dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů,
zda si toho drobečka mohou nechat, reagoval kladně, získal
Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony,
které mu budou úspěšně řadu let předávat. Když dospělý
Megamysl porazí svého úhlavního nepřítele, Metromana, místo toho, aby si vychutnával své vítězství, upadne do depresí.
Ukáže se, že život bez protivníka nemá pro Megamysla smysl.
Takže vytvoří nového superhrdinu jménem Titan...

Best Of 2010
Kajínek

Režie: PETR JÁKL ML. / ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let
Znát pravdu je nebezpečné. Celovečerní hraný film o
nejznámějším doživotně odsouzeném vězni současnosti. A nejen o něm - vypovídá i o době po pádu režimu...

Počátek

Režie: CHRISTOPHER NOLAN / USA, Velká Británie 2010 / 148 min. /
do 12 let / titulky
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je
mysl nejzranitelnější...

Habermannův mlýn

Režie: JURAJ HERZ / ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od
12 let / D-Cinema
Drama z války se odehrává v malé vesnici v Sudetech
mezi rokem 1938 a 1945. Doba, která oběti proměňovala ve vrahy a následně pro změnu vrahy v oběti. Nejtěžší bylo zůstat stát stranou a nad věcí.

Román pro muže

Režie:TOMÁŠ BAŘINA / ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let
Sourozenci Cyril, Bruno a Aneta odjíždějí na tradiční
výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící
Brunovy smrti. Výlet se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.

Občanský průkaz

Režie: ONDŘEJ TROJAN / ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema
Děj filmu obsáhne tři roky života čtyř spolužáků - Petra,
Popelky, Aleše a Míti od okamžiku, kdy je jim patnáct let
a dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se snaží
uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.

Bijásek neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek

Mikulášská dílna
neděle 5. 12. 14.30 hod. / Reduta

Mikuláši, čerti a andělé vytvoření z papíru, terakoty
nebo nakreslení.

Vánoční pásmo 3.
neděle 5. 12. 15.30 hod. / Reduta

Československo 1979 – 1987 / 76 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: Z. SMETANA, Z. MILER, H. TÝRLOVÁ, B. POJAR ad.
O mistra basy - čmeláci, soutěží ve hře na basu, v níž jsou
oba mistry nad mistry, Cvrček a stroj - o cvrčkovi, který se
postará o klid a čistotu v lese tím, že zneškodní veliký dýmající a hlučný parostroj, Vánoce u zvířátek - jak zvířátka
ze dvorku pomohla v třeskuté zimě lesním zvířátkům ad.

Úterý po vánocích

Žlutá ponorka

neděle 26. 12. 15.30 hod. / Reduta

úterý 7. 12.
20.00 hod.,
středa 8. 12.
17.00 hod. / Mír

úterý 21. 12.
20.00 hod. / Mír

čtvrtek 2. 12.
16.00 / Reduta

Československo 1975 / 70 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: Z. MILER
Pásmo pohádek: Krtek o vánocích – o tom jak se krtkovi podaří přelstít drzou a nenechavou vránu, Jak křeček
snědl dědu Mráze – o záhadném křečku, který chtěl mít
všechno pro sebe, Betlém - poezie českých vánoc tlumočená mistrem loutkového filmu Jiřím Trnkou ad.

Výroba vánočního
papíru
neděle 19. 12. 14.30 hod. / Reduta

Těsně před Vánocemi si v Malovásku vytvoříme originální vlastní vánoční balící papír. Je to velmi jednoduché a hezké. Výrobu zvládnou i malé děti.

Dvanáct měsíčků
neděle 19. 12. 15.30 hod. / Reduta

Československo 1960 – 1980 / 71 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: E. HOFMAN, Š. BEDNÁŘ, A. MUNNING ad.
Amálka – pohádka o víle Amálce. Dvanáct měsíčků – známá pohádka B. Němcové. Hloupý vlk – moderní pohádka o líném a hloupém vlkovi. Jak Mikeš zachránil Bobeše
– jak Mikeš vytáhl z bryndy kozla Bobeše.

pátek 31. 12. 15.30 hod. / Reduta

Přijďte zakončit rok 2010 do kina. V rámci silvestrovského zimního kina bude probíhat i Malovásek, ve kterém si vyrobíme lampiónky. Děti si nepochybně užijí
jak výrobu, tak především večerní svícení. Vše je navíc
možno kombinovat s výletem vláčkem po silvestrovském Hradišti a následným programem promítáním
na nádvoří Reduty. Zdarma!

Poslechový pořad. Zdarma!

Silvestrovské
zimní kino
pátek 31. 12. 16.30 hod. / Reduta

Čtvrté pokračování projektu svátečního rodinného
prostoru před závěrem roku se známými postavičkami večerníčků, pohádek i krátkých filmů našeho dětství a dospívání – tentokrát v prostředí nádvoří Reduty.
Program pro rodiny s dětmi i pro dospělé. Občerstvení na místě, ceny mírné, nálada slavnostní a přátelská!
Vemte si s sebou (pro jistotu) vlastní hrnek na svařák
(dospělácký aj dětský) a deku, pokud využijete laviček.
Koná se ve spolupráci s Městem Uh.Hradiště.

Animásek
Animační dílny probíhají každou 1. neděli v
měsíci od 14.00 do 17.00 hod. v ZŠ Čtyřlístek
(Tyršovo nám. 363, naproti restaurace Koruna). Děti
se seznámí s animačními technikami, vyzkouší si
každou profesi, která s animací souvisí - scénář,
střih, animace, vložení hudby, titulků. Přichystáno
mnoho překvapení v podobě nejrůznějších hostů,
případně výletů. Vstupné: zdarma!

Animásek - prosinec

Koncerty a akce

Vstup zdarma
Prosincové posezení s hudebním a filmovým publicistou Petrem Nožičkou na téma John Lennon. Akce je
„předskokanem“ XV. Semináře britského filmu, který
se uskuteční ve dnech 3. – 5. prosince v Uh. Hradišti
a představí osobnost Johna Lennona prostřednictvím
série filmů, přednášek a besed.

Reduta

nutelnou atmosféru po celý večer. Základní sestavu kapely tvoří pět členů v obsazení dvě kytary, klávesy, basová kytara a bicí. Se skupinou také pravidelně vystupuje americký zpěvák Colin Morris.
www.imagine.cz

Buchty a loutky:
Anička a beránek
úterý 14. 12. 15.30 hod. / Reduta
Vstup: 60 Kč předprodej, 80 Kč na místě

Professor (revival band)

Knihovna BBB

20.30 Videoparty s J. Lennonem a The Beatles

Mír

Záznamy koncertů The Beatles. Zdarma!

PÁTEK 3.12.
Proměna Lennonovy zdi

Reduta

9.00 Všichni moji blízcí

Reduta

14.00 Backbeat

Mír

V.Británie, Německo 1994 / 100 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: IAIN SOFTLEY / Hrají: Ian Hart, Stephen Dorff, Sheryl Lee ad.
Film se pokouší zmapovat hamburskou epizodu Beatles v
souladu se známými fakty.

17.00 BrightStar

Reduta

V. Británie, Francie, Austrálie 2009 / 119 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: JANE CAMPION / Hrají: Abbie Cornish, Ben Whishaw ad.
Londýnský Hampstead 1.pol. 19. stol. a příběh životní
lásky Frances Brawne a básníka Johma Keatse.

17.00 Hours and Times

Mír

USA 1991 / 60 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: CHRISTOPHER MUNCH / Hrají: Ian Hart, David Angus ad.
Otevřená spekulace o intimním vztahu Johna Lennona a
manažera Beatles Briana Epsteina.

komotní Reduta

BS zdarma; 60 (ART), 80 Kč
Přednáska o fenoménu Beatles a Lennonovi v rámci
českého kontextu doplněná hudebními ukázkami.

19.00 Slavnostní zahájení + Nowhere Boy

Mír

How I Won the War / V. Británie 1967 / 109 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: RICHARD LESTER / Hrají: Michael Crawford, John Lennon ad.
První sólový projekt Johna Lenonna.

15.30 Lennova zeď, Mírový klub J. L. ...

Mír

Komponovaný program setkání k aktivitám nejen u Lennonovy zdi na Kampě a ke knize autorů Petra Blažka, Romana
Laubeho a Filipa Pospíšila: Lennonova zeď v Praze. Zdarma!

17.00 Cemetery Junction

Reduta

Four Lions / V. Británie 2010 / 97 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: PETER MULLAN / Hrají: Christian Friedel, Burghart Klaussner ad.
První „džihádská“ černá komedie.

Reduta

+ Experimentální J. Lennon, setkání nad překlady knih J. L.

Mír

V.Británie 2010 / 95 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: RICKY GERVAIS, STEPHEN MERCHANT
Hořká komedie o touze utéct ze života na malém městě.

19.00 Imagine: John Lennon

Mír

USA 1988 / 101 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: ANDREW SOLT / Hrají: John Lennon, Yoko Ono ad.
Snímek dokumentaristicky a intímně nahlíží do života jednoho z najvětších hudebníků moderní doby.

20.00 Další rok

Reduta

Another Year / V. Británie 2010 / 129 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville ad.
Čtyři roční období. Stárnoucích manželé Tom a Gerri jsou
šťastní, ne tak jejich osamělí přátelé...

22.00 Professor (revival band)

Mír

90 Kč, akreditovaní na 2 a více dnů ZDARMA, ostatní akreditovaní 50 Kč

22.30 LennonNYC

Reduta

USA 2010 / 115min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: MICHAEL EPSTEIN / Hrají: John Lennon, Yoko Ono, Elton John ad.
Zachycuje Lennonovo působení v amrické metropoli.

23.59 DJ Gimbla

Rock´n´roll, indie, oldschool...

Mír

V.Británie, Kanada 2009 / 98 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: SAM TAYLOR-WOOD / Hrají: Aaron Johnson, Kristin Scott-Thomas ad.
Snímek zachycuje nepříliš idylické dospívání J. Lennona.

V.Británie, Kanada 2009 / 98 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
To nejtěžší, co tě může potkat v dalekém vesmíru, jsi ty sám.

O.30 Moon

Reduta

19.30 Piráti na vlnách

NEDĚLE 5.12.
9.00 Nowhere Boy

Reduta

Reduta

Mír

The Boat that Rocked / V.Británie, Německo 2009 / 134 min. / BS
zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: RICHARD CURTIS / Hrají: Hrají: Bill Nighy, Kenneth Branagh ad.
Film se skvělým obsazením a písněmi z šedesátých let.

22.30 Exam

0.30 Harry Brown

Reduta

Mír
Mír

V. Británie 2009 / 103 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: DANIEL BARBER / Hrají: Michael Caine, David Bradley ad.
Zneklidňující snímek z nevlídného londýnského sídliště.

Skupina Professor patří k předním skupinám věnujícím
se hudební tvorbě období 60. a 70. let. V jejím repertoáru jsou zastoupeny skladby Beatles a Johna
Lennona z dob jeho sólových projektů i z období
jeho působení ve skupině, a dále mnoho dalších
hitů populárních kapel a zpěváků jako například Little Richard, Chuck Berry, Deep Purple, Led Zeppelin,
AC/DC a Queen. Na svých vystoupeních nabízí atraktivní repertoár a hlavně skvělou zábavu a nezapome-

Mír

ČR, SR 2011 / 70 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: MATĚJ MINÁČ / Scénář: Matěj Mináč, Patrik Pašš
Možnost exkluzivně zhlédnout 30 min. ukázku z filmu, který
je momentálně ve fázi dokončování + diskuze s tvůrci.

14.00 Čtyři lvi

British Punk, Pop Rock, Evergreens, Soundtracks etc.

Divadlo buchty a loutky uvádí zbrusu novou vánoční
pohádku. V rodině Aničky očekávají narození miminka. Maminka s tatínkem jsou z toho celí rozechvělí,
navíc je právě Štědrý den a není úplně jednoduché
všechno připravit. Situace se dokonale zamotá, když
náhle maminka s tatínkem odjedou do porodnice.
Jenomže Anička chce dárky a svoje kakao a... a ne
nějakého hloupého bráchu. Zlostí rozbije sklo ve
dveřích a ze strachu před trestem uteče z domova.
Bez čepice, jenom v bačkůrkách. Naštěstí však v nebi
o našem hledání i bloudění vědí. Věříme, že nám do
těžkých situací posílají pomocníky. Někdy je to hodná
sousedka, jindy neznámý rybář a někdy ...beránek. Pro
děti od pěti let.
http://www.buchtyaloutky.cz/

14.00 Nickyho rodina (Work In Progress)

ČR, SR 2002 / 64 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: MATĚJ MINÁČ / Hrají: Joe Schlesinger, Hugo Morom ad.
Makléř Nicholas Winton zachránil v roce 1939 669 převážně
židovských dětí z nacisty okupovaného Československa.

17.00 Videokonference Bill Harry, ...

22.30 DJ Terkel + DJ P. Nožička

Vstup: veřejnost 90 Kč; akreditovaní na 2 a více dnů zdarma, jinak 50Kč

Mír

ČR, SR, Polsko1999 / 91 min. / od 12 let / titulky / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: Matěj Mináč / Hrají: Rupert Graves, Josef Abrhám ad.
Příběh o jedné šťastné rodině o osudovém setkání, které
znamenalo život.

V. Británie 2009 / 96 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: STUART HAZELDINE / Hrají: Luke Mably, Jimi Mistry, Colin Salmon ad.
8 kandidátů, 1 místnost, 80 minut, 1 neznámá otázka.

sobota 4. 12. 22.00 hod. / Mír

11.00 Síla lidskosti - Nicholas Winton

14.00 Jak jsem vyhrál válku

Výstava fotografií zachycující proměny legendárního
a památkové místa na pražské Kampě. Autoři: Karel Cudlín,
Roman Laube, Petr Šrůta, Jiří Volek, Jana Kinzlerová.

17.00 Petr Gratias: Fenomén Beatles

Muž ve stínu
středa 8. 12.
20.00 hod. / Mír

ČTVRTEK 2.12.
16.00 Žlutá ponorka

18.30 Petr Nožička: John Lennon

Seznámíme se s novou animační technikou, která se
provádí pomocí prosvěcovacího stolu. Začneme už
také pracovat na našem krátkém animovaném filmu.

čtvrtek 2. 12. 18.30 hod. / Knihovna BBB

XV. Seminář britského filmu - program pro veřejnost

Yellow Submarine / V. B., USA 1968 / 90min. / průkaz ZF zdarma, 50 Kč
Režie: GEORGE DUNNING / Hrají: John Clive, Geoff Hughes ad.
Beatles zachraňují zemi jménem Pepperland...

neděle 5. 12. 14.00 hod./ ZŠ Čtyřlístek

Petr Nožička: John
Lennon

Das Weiße Band / Rakousko,
Francie, Německo, Itálie
2009 / 144 min. / od 12 let /
titulky / 60, 70 Kč
Režie: MICHAEL HANEKE Odosobnělý a chirurgicky přesný roz/ Hrají: Christian Friedel, bor zla v německé společnosti před
Burghart Klaussner, Ulrich První světovou válkou...
Tukur, Ursina Lardiová ad.
Marigold - www.csfd.cz
Základním kompozičním znakem i stmelujícím gestem tohoto černobílého
snímku o podivných nehodách v rakouské vesničce na
začátku 20. století je přísnost, až umanutá striktnost a
asketičnost, jež jsou vlastní jak většině postav, tak jejich
tvůrci. Vyprávění je až dusivě sešněrované jako korzet
obepínající a halící tělo ústřední záhady, k jejímuž rozřešení
nelze proniknout, a je napínavé do posledních minut. Film
byl v roce 2009 na MFF v Cannes oceněn Zlatou palmou.

Silvestrovský
Malovásek:
Výroba lampiónů +
vláček Steelinka

neděle 12. 12. 14.30 hod. / Reduta

neděle 12. 12. 15.30 / Reduta - komorní sál

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Bílá stuha

Co si člověk vyrobí sám, to ho těší dvojnásob. To platí i u
nás v Malovásku, kde si vlastnoručně vytvoříme vánoční
věnce z jehličí a sušených a přírodních ozdob.

Československo 1954 – 1975 / 63 min. / 25, 35 Kč
Režie: Režie a výtvarník: J. TRNKA, B. POJAR ad.
Paraplíčko: pohádka o panáčku s paraplíčkem, který
přilétl do pokoje plného hračekva všechny probudil k
životu. Půlnoční příhoda: souboj dřevěného a elektrického vláčku. Dva mrazíci: veselé taškařiny dvou mrazíků.

ART / Připravujeme

Krtek o vánocích

Vánoční věnec

Paraplíčko

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

SOBOTA 4.12.
9.00 Žlutá ponorka

V.Británie, Kanada 2009 / 98 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč

9.00 Do cizí náruče

Mír

Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport /
USA, V. Británie 2000 / 122 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: MARK JONATHAN HARRIS / Hrají: Judi Dench, Lory Cahn ad.
Děj dokumentu mapuje výpovědi skutečných účastníků
tzv. Kindertransportů - akcí na záchranu židovských dětí.

11.30 USA vs. John Lennon

Reduta

USA 2006 / 96min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: DAVID LEAF / Hrají: John Lennon, Yoko Ono, tariq Ali ad.
Film odhaluje pokusy americké vlády umlčet Johna Lennona.

11.30 Bunny a býk

Mír

13.30 Zavraždění Johna Lennona

Mír

Bunny and the Bull / V. Británie 2009 / 95 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: PAUL KING / Hrají: Edward Hogg, Simon Farnaby ad.
Vizuálně zdařilá černohumorná road movie.

Reduta

Yellow Submarine / V. B., USA 1968 / 90min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč

9.00 Bright Star

V. Británie, Francie, Austrálie 2009 / 119 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč

Mír

Killing of John Lennon / V.Británie 2006 / 112 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: ANDREW PIDDINGTON / Hrají: Jonas Ball, Sofia Dubrawsky ad.
Příběh líčí Chapmanovo duševní zhroucení, ve kterém hrála
roli jeho posedlost knihou J.D.Salingera Kdo chytá v žitě...

11.00 Lennon Naked + I Met The Walrus

Mír

13.30 Škola života

V.Británie 2010; Kanada 2007 / 83; 5 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: EDMUND COULTHARD; JOSH RASKIN
Zatím poslední biografický snímek o J. L. zachycuje osobnost
legendárního hudebníka v období pozdních 60. let.

Mír

An Education / V.Británie 2009 / 95 min. / BS zdarma, 60 ART, 80 Kč
Režie: LONE SCHERFIG / Hrají: Carey Mulligan, Olivia Williams ad.
Divoké dospívání v divokých šedesátých. Vítejte v
poválečném, předbeatlovském Londýně.

The Ghost Writer /Velká
Británie, Francie, Německo
2010 / 128 min. / titulky /
od 12 let / 60, 70 Kč
Režie: ROMAN POLANSKI
/ Hrají: Ewan McGregor, Není to vlastně žádná věda, jak se
Pierce Brosnan, Tom Wilkin- na konci dozvíme, ale Polanski tahá
son, Kim Cattrall ad.
diváka celou dobu za nos velmi
Thriller z pera mistra zručně...
historických románů Isherwood - www.csfd.cz
Roberta Harrise přináší
napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí
bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné
obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž známého
amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce
na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a „duch“ si
uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu:
ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet. 9 nominací na evropskou filmovou cebnu 2010 Felix.

Na mamuta!
úterý 14. 12.
17.30 hod.,
středa 15. 12.
17.30 hod. / Mír

Mammuth! / Francie 2010 /
92 min. / od 12 let / titulky
/ 65, 75 Kč
Režie: GUSTAVE DE KERVERN,
BENOIT DELÉPINE / Hrají: Super. Pripomínalo mi to aronofskeho
Gérard Depardieu, Isabelle wrestlera, akurát s európskym o čosi
Adjani, Benoit Poelvoorde ad. nezávislejším a bizarnejším duchom.
Gérard Depardieu nase- Jordan - www.csfd.cz
dá
na
legendární
motorku Mammut z roku 1973 a „řítí“ se za bývalými zaměstnavateli získat potvrzení potřebná k vyřízení
zasloužené penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy promění
v bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek
na bývalou lásku a nečekaných zvratů. Šedesátník Serge, o
kterém si všichni mysleli, že je jen obyčejný buran, prožívá
„Easy Rider“ svého života se vším všudy.

Království zvěrstev
úterý 14. 12.
20.00 hod. / Mír

Austrálie 2010 / 113 min. /
od 15 let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: DAVID MICHOD / Hrají: Guy Pearce, Ben Mendelsohn, Joel Edgerton ad.
Vítejte ve městě, kde
vládne zákon džungle! Hodně tvrdej a těžko stravitelnej
V podsvětí Mebour- chleba, kterej je sice namáčenej v
ne zuří tvrdý boj s něžný kameře, ale co chvíli člověku
nevypočitatelnou poli- zaskočí pořádnej drobek...
cií. Lupič a výtržník J. Connor - www.csfd.cz
Pope Cody je v
hledáčku mužů zákona, kteří by jej nejraději viděli mrtvého.
Stojí za ním však jeho rodinný klan. Svou roli zde má pomsta
za smrt matky a především závislost synovce ‚J‘, který se vrací
domů a propadá osudové hře zločinu a drog. Snímek získal
Velkou cenu poroty v Sundance.

Prázdniny v Římě
sobota 18. 12.
20.00hod. / Reduta

USA 1953 / 118 min. / od 12 let
/ tit. / D-Cinema / 60, 90 Kč
Režie: WILLIAM WYLER / Hrají: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert ad.
Mladičká
princezna
Anna jako následnice Jedna z nejpovedenějších romantických
trůnu
nejmenované komedií, vynikající G. Peck a A. Hepzemě cestuje po Evropě. burn, která byla krásná jako andílek.
Státnické povinnosti ji Radyo - www.csfd.cz
však přestávají bavit. Při
návštěvě Říma se tedy rozhodne alespoň na chvilinku utéct
od náročného života královské dcery. Po požití uklidňujících
tablet na spaní se objeví v nočních ulicích italské metropole...
Na své dobrodružné cestě poznává mnoho lidí, včetně amerického novináře Joea. Novinář se zpočátku žene pouze za
senzací v podobě uprchlé princezny. Postupně se však do
mladičké princezny zamiluje… Film byl nominován na 10 Oscarů,
Audrey Hepburn získala Oscara.

Marti, dupa craciun /
Rumunsko 2010 / 100 min. /
od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: RADU MUNTEAN / Hrají: Dragos Bucur, Maria Popistasu, Mirela Oprisor ad.
Môžem si dovoliť povedať, že ak
Paul je úspěšný čty- niekto má rád rumunské filmy, tak
řicátník. Má milující tento sa mu určite bude páčiť. Veľmi
ženu, malou dcerku pripomína filmy Christiana Mungiu...
a taky milenku. Ta ho clementinka - www.csfd.cz
sice netlačí do žádných
zásadních rozhodnutí, ale Paul si začíná jasně uvědomovat, že
se musí rozhodnout, které z žen dá ve svém životě přednost.
Rozhodnutí padne o vánočních svátcích...

Snídaně u Tiffanyho
úterý 28. 12. 20.00
hod. / Reduta

Breakfast at Tiffany‘s / USA
1961 / 115 min. / od 12 let /
titulky / D-Cinema / 60, 90 Kč
Režie: BLAKE EDWARDS
/ Hrají: Audrey Hepburn,
George Peppard ad.
A. Hepburnová v hlavní roli Romantická komedie ze starého
americké komedie oceně- těsta rozhodně patří k nejlepším, co
né dvěma Oscary. Vyprá- jsem kdy viděl...
ví o mladé, půvabné a Superpero - www.csfd.cz
emancipované dívce
Holly, která v New Yorku poněkud lehkomyslné sní svůj sen
o skvělé budoucnosti. Zatím však musí žít jen z „příspěvků na
taxík a oblečení“ od svých stálých pánských obdivovatelů. Její
plány naruší seznámení se začínajícím spisovatelem Paulem,
jenž se přistěhuje do domu, kde bydlí...

Šaráda
středa 29. 11.
20.00 hod. / Mír

Charade / USA 1963 / 113
min. / od 12 let / titulky / DCinema / 60, 90 Kč
Režie: STANLEY DONEN / Hrají: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau ad.
Regina se vrací do Paříže Výborná směsice žánrů! Chvíli Vám příde,
z lyžovačky ve Švýcarsku. že se koukáte na romantickou komedie,
Čeká jí ovšem nemilé aby jste v dalším okamžiku zjistili, že
překvapení. Její manžel jde vynikající špionážní thriller...
je nezvěstný a spolu s Boss321 - www.csfd.cz
ním i všechny peníze,
které měli. Do toho se o ní začnou zajímat agenti CIA a další
podivíni, kterým jde všem jen o jedinou věc. Dozvědět se,
kde jsou peníze. Manžel je totiž za války zpronevěřil. Napětí,
žánrové schválnosti, product placement a další komponenty
tento film učinili nesmrtelným.

V lednu připravujeme

Filmové premiéry

so 1. 1. – čt 2. 1. Reduta Rodinka
Česko 2010 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER
so 1. 1. – čt 2. 1. Reduta Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka
Velká Británie 2010 / Režie: MICHAEL APTED
so 1. 1. – čt 2. 1. Reduta Megamysl
USA 2010 / Režie: DAVID FINCHER
pá 7. 1. – ne 9. 1. Reduta Dívka, která si hrála s ohně
Švédsko, Dánsko 2009 / Režie: DANIEL ALFREDSON
pá 7. 1. – ne 9. 1. Reduta Paranormal activity 2
USA 2010 / Režie: TOD WILLIAMS
čt 13. 1. – ne 16. 1. Reduta Hezké vstávání
USA 2010 / Režie: ROGER MICHELL
čt 13. 1. – ne 16. 1. Reduta Tron legacy
USA 2010 / Režie: RJOSEPH KOSINSKI
čt 20. 1. – ne 30. 1. Reduta Nevinnost
Česko 2011 / Režie: JAN HŘEBEJK

ARTkino

čt 6. 1. Reduta Kmotr I.
USA 1972 / Režie: FRANCIS FORD COPOLA
út 11. 1. Reduta Kmotr II.
USA 1974 / Režie: FRANCIS FORD COPOLA
so 12. 1. Reduta Neúplatní
USA 1987 / Režie: BRIAN DE PALMA
pá 21. 1. Reduta Erotikon
Projekt 100 - 2011
Československo 1929 / Režie: GUSTAV MACHATÝ
so 22. 1. Reduta Puškvorec
Projekt 100 - 2011
Polsko 2009 / Režie: ANDRZEJ WAJDA
út 25. 1. Mír Dobré srdce
Projekt 100 - 2011
Dánsko, Island, USA 2009 / Režie: DAGUR KÁRI

Velká Británie, USA 1968
/ 90 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: GEORGE DUNNING
/ Hrají: John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Dick EmeKrásný a velmi nápaditý příběh který
ry ad.
musí oslovit jak děti, tak i většinu
S nápadem na Žlutou
dospělého publika. Tým výtvarníků
ponorku, v níž Beatles
pod vedený německým výtvarníkem
zachraňují zemi jméHeinzem Edelmannem vytváří barevný,
nem Pepperland před hravý svět pro tento ,,květinový“ film
Modrými
hnusáky, s četnými písničkami této legendární
přišel Al Brodax, tvůr- kapely. Ve žluté ponorce pod záštitou
ce animované tele- psychedelických obrázků, vizí, různých
vizní série The Beatles proláklin, barev všeho druhu cestují a
(1965–67). Beatles se prožívají nejedno surrealistické dobrok tomuto projektu zpr- družství. Cestují do ráje hippies Pepervu nestavěli s velkým landu, aby jej osvobodili od nepřátel
nadšením, naopak jej hudby a lásky ,,modrých mravenců“. V
spíše vnímali jako mož- závěru filmu je všem příznivcům této
nost vyvléknout se ze kapely, přeci jenom dopřána jedna
smlouvy se společnos- věc? A to sice ta že můžou konečně
tí United Artists, pro vidět své miláčky a jejich skutečnou
niž se zavázali natočit podobu i když jenom na mžik...
tři celovečerní snímky. Karlos80 - www.csfd.cz
Jejich laxní postoj šel
znát i z filmového soundtracku, do něhož nechali zařadit
pouze čtyři nové písně. Po zhlédnutí Žluté ponorky však
byli členové skupiny nadšeni – stejně jako kritici a diváci
v kinech.

Prémie ZF: Bonnie a
Clyde
čtvrtek 9. 12.
16.00 / Mír

USA 1967 / 111 min. / titulky
/ od 12 let / na průkazku ZF
zdarma
Režie: ARTHUR PENN / Hrají: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard,
Gene Hackman, Estelle ParBonnie a Clyde je dalším snímkem,
sons, Dub Taylor, Gene Wildslavnou klasikou, jehož hodnocení po
er, Patrick Cranshaw ad.
40ceti letech už je trochu problemaScenáristé a režisér tické. Někdo řekne, že takové filmy
filmu pojali příběh nestárnou, ale to je pravda jen do jisslavné
gangster- té míry. Herecky se těžko něco vytkne,
ské dvojice, který je herci plní, co mají (a Faye Dunaway je
založen na skutečných prostě neskutečně zajímavá žena...).
událostech,
velice Arthur Penn však celkově neobyčejoriginálně. Na jedné nou jízdu točí obyčejně a zbytečně
straně se postarali o to, „rozkouskovaně“... Doba hospodářské
aby na filmovém plátně krize však potěší všechny milovníky
co
nejpřesvědčivěji tohoto chmurného období americožila krize třicátých ké historie (stejně jako mě). Svým
let. Na straně druhé způsobem je ale Bonnie a Clyde
měl však pohled do pokusem v mnohém ojedinělým. Ať
minulosti
posloužit romantickou linií, vyhýbáním se
jako odrazový můstek sexu, odstupem diváka i režiséra od
pro zúčtování se ústřední dvojice...
současností. Hrdinové Djkoma - www.csfd.cz
filmu jsou sice brutální vrazi, ale to vše jaksi
zůstává v pozadí. V popředí vidíme bojovníky proti existujícímu společenskému řádu a americkému vládnímu systému. Film se stal nesmírně populární zejména mezi americkou mládeží. Prvek protestu jí byl vždy blízký. Filosofie tohoto protestu je však zjednodušena, omezuje se na konstatování, že svět nestojí za nic a že oba sympatičtí hrdinové
se právem bouří proti zavedenému společenskému řádu.
Skutečnost, že zabíjejí, je druhořadá. Krutost, s jakou byli
nakonec zlikvidovaní, jim nakonec ještě získává sympatie
diváků. Bonnie a Clyde jsou ve filmu usměvaví, lehkomyslní, možná i dětinští, rozhodně jsou však obdařeni velikým
osobním kouzlem. Zabíjejí jakoby neúmyslně a neradi. Jak
je nemít rád, jak je nelitovat, když tak mladí nesmyslně
zemřou. Odtud je jen krůček ke chvále a identifikaci. Tento film patří k významným dílům světové kinematografie.
Kritika právem ocenila formální dokonalost tohoto díla, ale
v hodnocení ideového vyznění snímku se často rozcházela. Film získal v roce 1968 2 Oscary (nejlepší kamera - Burnett Guffey,
nejlepší ženská vedlejší role - Estelle Parsons) a 8 nominací.

Nenápadný půvab
buržoazie
čtvrtek 16. 12.
16.00 / Mír

Charme discret de la bourgeoisie / Francie, Itálie,
Španělsko 1972 / 102 min.
/ titulky / od 15 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: LUIS BUNUEL / Hrají:
Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Bul- I tentokrát Bunuel dokázal, že je
mistrem filmového vyprávění. Tentole Ogier, Stéphane Audran,
krát vypráví příběh o šestici snobčeJean - Pierre Cassel, Milena
ků, kteří ani na okamžik nepochybují
Vukotic, Michel Piccoli ad.
o své nadřazenosti nad chudinou,
Konec monopulu! Hravá což je ovšem ve velkém kontrastu s
a zlomyslná komedie, tím jak se chovají. Nevidíme zde kdostírající hranici mezi víjaké kázání, spíše ironické popichorealitou a sny. Jeden z vání do lidí, kteří nepochybují o svém
posledních Bunuelo- výsadním postavení a možná i do
vých snímků Nenápad- potencionlích snobů v každém z nás.
ný půvab buržoazie Jak už to tak u Buňuelových filmů
vypráví o skupince přá- bývá, příběh je ze začátku v relativtel z vyšší společnosti, ně logickém sledu, aby se v průběhu
která se neustále snaží roztekl do absurdních krajin. To z něj
sejít se ke společnému však činí skvělou zábavu...
obědu, večeři nebo za- kinej - www.csfd.cz
jít na čaj. Jejich pokusy
však vždycky skončí neúspěchem, zapříčiněným většinou
velmi zvláštními až absurdními okolnostmi. Ve filmu se prolíná skutečnost se snem a dokonce se snem ve snu… Mistr
absurdity Luis Bunuel rozehrává svůj osobitý koncert plný
bizarností, snové atmosféry a nápaditého humoru. Snímek
získal v roce 1973 Oscara (nejlepší cizojazyčný film). Konec monopolu.

Na východ od ráje
čtvrtek 23. 12.
16.00 / Reduta

USA 1955 / 112 min. / titulky / od 15 let / na průkazku
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: ELIA KAZAN / Hrají:
Julie Harris, James Dean,
Raymond Massey, Burl Ives,
Jo Van Fleet, Albert Dekker,
Lois Smith, Timothy Carey, Dean jako nejistý, zasněný a většinou mlčenlivý mladík, kterého souží
Lonny Chapman ad.
Konec monopolu! Americ- nedostatek lásky, chybějící matka a
ký barevný širokoúhlý především totální neporozumění, s
film je adaptací stejno- kterým se všude setkává. Hlavní roli
jmenného románu Joh- v samotné dramatické struktuře filmu hrají stará biblická témata - přena Steinbecka. Vypráví
devším hledání otce a konflikt Kaina
o životě kalifornského
s Abelem. Film je na vysoké úrovni
farmáře Adama Trassám o sobě - „šikmá kamera“ ve
ka a jeho dvou synů. V
chvílích nejistoty hlavních hrdinů a
moderním zpracová- ještě o něco vystupňovanější postup
ní biblického příběhu pomocí houpajícího se Cala. Přes to
Kaina a Abela se autor přese všechno tady jde „skoro jen“ o
snaží dobrat podsta- citlivého rebela s celkem patrnou příty dobra a zla. Adam činou svého buřičství.
Trask je puritán, plnící Pohrobek - www.imdb.cz
do slova a do písmene
přikázání bible, přitom
se však ztrácí skutečná láska k životu a lidem. Přesvědčen,
že je vždy v právu a že má vždy pravdu, chce, aby ostatní
žili podle jeho představ správného života. Z vlastních synů
odpovídá jeho představám jen starší Aron, zatím co mladšího Cala považuje za špatného a zlomyslného. Nedovede
rozpoznat na jedné straně pokrytectví a na druhé straně
sílu pravého citu. Aronova dívka Abra však nakonec usmíří Cala s otcem, takže příběh nekončí – jako v bibli – jeho
odchodem „na východ od ráje“. Film byl vyznamenán cenou za
herecké výkony na MFF v Canes 1955 a Jo Van Fleetová získala téhož
roku Oscara za druhou ženskou roli. Konec monopolu.

Filmový klub ARTkino
Uherské Hradiště
nabízí krom slev a výhod od AČFK ještě řadu
dalších bonusů:

Zlatý fond

- sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy
Projektu 100 – 2011
- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy na několika desítkách filmových akcí v ČR i zahraničí
- zdarma prémie Filmového klubu
- zdarma průkazka Zlatého fondu
- přístup do bohaté videotéky
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci.

Bijásek

- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Projekce obvykle v úterý a ve středu od 20.00
- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra
- setkání s tvůrci
- s občerstvením z baru v klubu Mír možno i do sálu

čt 6. 1. 16.00 Reduta THX 1138
USA 1971 / Režie: GEORGE LUCAS
čt 13. 1. 16.00 Reduta Neúplatní
USA 1987 / Režie: BRIAN DE PALMA
čt 20. 1. 16.00 Reduta Erotikon
Projekt 100 - 2011
Československo 1929 / Režie: GUSTAV MACHATÝ
čt 27. 1. 16.00 Mír Velká láska
Projekt 100 - 2011
Francie 1969 / Režie: PIERRE ÉTAIX

ne 2. 1. 15.30 Reduta Čarovné lyže
ČSSR 1965 - 1984 / Režie: různí autoři
ne 9. 1. 15.30 Reduta Z pohádky do pohádky
ČSSR 1965 - 1984 / Režie: různí autoři

ARTkino v Uh. Hradišti, to jsou:

Průkazka na rok 2011 již v prodeji před představením ART a
Zlatý fond! Průkazku je možno uplatnit již na prosincové filmové projekce ARTu (od 1. 12. 2010).

